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چکیده

در این پژوهش ،با مطالعۀ موردی یک بیمار زبانپریش -که گویش
مازندرانی را بهصورت غیرمستقیم و گویش فارسی معیار را بهصورت
مستقیم فراگرفته است -این موضوع را بررسی کردهایم که با توجه به اینکه
در دوران بزرگسالی ،میزان تسلط زبانی این فرد بر هردو گویش ،یکسان
است ،در کدام گویش ،پایایی توانش زبانی او بیشتر است و چه عامل یا
عواملی در این مسئله نقش دارد .مبنای بحث ما این ایدۀ یاکوبسن است که
زبانپریشی از هرنوعی که باشد ،اختاللی شدید یا خفیف در یکی از
قوههای انتخاب یا ترکیب بهشمار میرود و عامل فرهنگی ،در گرایش
 .2استادیار گروه زبان انگلیسی و زبانشناسی دانشگاه بیرجند j_faroughi@birjand.ac.ir
 .1استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند Emohammadi.baran@birjand.ac.ir
 .9کارشناسارشد رشتۀ زبانشناسی amirrahmany@gmail.com

 /641مطالعۀ موردی یک بیمار زبانپریش بهمنظور بررسی نقش الگوی فرهنگی در پایایی...

کالم زبانپریش بهسمت یکی از این دو گونه اختالل ،مؤثر است .پساز
بررسی گفتههای بیمار موردمطالعه در این تحقیق دریافتیم که باوجود
آموزش مستقیم گویش فارسی معیار به بیمار در دوران کودکی و نیز
استفاده از همین زبان در جلسههای گفتاردرمانی ،گفتار فارسی بیمار ،دچار
اختالل بیشتری است و بهسمت قطب استعاری میل دارد؛ اما گفتار
مازندرانی او به گفتار طبیعی ،نزدیکتر است و اختالل کمتری در آن دیده
میشود .ازنظر یاکوبسن ،غلبۀ عامل فرهنگی و خلقوخوی حاکم بر محیط
یادگیری ،چنین ننتیجهای را درپی دارد.
واژههای کلیدی :توانش زبانی ،استعاره ،مجاز ،زبانپریشی ،یاکوبسن.
 .مقدمه
گاه بهعلتهای متعدد ،افراد یا جامعههایی مایل ،مجبور ویا ناچارند بیشاز یک زبان یا گویش را
فراگیرند و بهتناسب نیارشان ،از هریک از زبانها یا گویشها در زندگی روزمرۀ خود استفاده
کنند .در چند دهۀ اخیر ،برخی والدین بهعلتهایی مختلف ،ازجمله همزادپنداری با طبقۀ اجتماعی
باالتر ،به گویش یا زبانی غیراز زبان و گویش محلی خود (معموالً گویش معیار) با فرزندانشان
سخن میگویند؛ حال آنکه خود در بسیاری از موارد ،برای سخنگفتن با یکدیگر ،از گویش
محلی خویش استفاده میکننند؛ بدین ترتیب ،کودک زبان یا گویش انتخابشده را بهصورت
تعاملی و مستقیم ،و گویش یا زبان محلی را بهطور غیرمستقیم و ازطریق شنیدن گفتگوهای
اطرافیان فرامیگیرد.
در استان مازندران ،مانند بسیاری از منطقههای دیگر کشور ،والدین وحتی پدربزرگها و
مادربزرگها تمایل دارند با فرزندان و نوههای خود ،به گویش فارسی معیار (گویش تهرانی)
سخن بگویند؛ در حالی که با یکدیگر به گویش محلی (در اینجا گویش مازندرانی) صحبت
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میکنند2؛ بنابراین ،در این استان ،گویش فارسی معیار بهصورت تعاملی و مستقیم فراگرفته می-
شود؛ ولی گویش مازندرانی بهصورت غیرمستقیم و با شنیدن گفتگوهای اطرافیان آموخته میشود.
در اینجا ،نکتۀ مهم آن است که بهظاهر ،توانش زبانی متولدان این ناحیه ،درنهایت در گویش
مازندرانی و زبان فارسی ،یکسان است و این افراد در دوران بزرگسالی ،قادرند به هردو گویش،
بهخوبی سخن گویند.
حال درباره توانش زبانی متولدان این نواحی ،پرسشهای زیر مطرح میشود:
الف) با توجه به اینکه متولدان مازندران در دوران کودکی ،بهطور آگاهانه ،یک گویش
خاص را بهصورت مستقیم و گویش دیگر را بهصورت غیرمستقیم فرامیگیرند و در دوران
بزرگسالی ،معموالً میزان تسلط زبانی آنها بر هردو گویش ،یکسان است ،کدامیک از این دو
گویش در عمق جان این افراد نفوذ کرده و ملکۀ ذهن آنها و اساساً بخشی از هویتشان شده است؟
ب) پایایی توانش زبانی ،در گویشی که بهصورت مستقیم فراگرفته شده ،بیشتر است یا در
گویشی که گویشور بهطور غیرمستقیم آموخته است؟
ج) چه عامل یا عواملی موجب پایایی توانش زبانی در گویشی خاص میشود؟
از آنجا که دسترسی مستقیم به ذهن و توانش زبانی فرد ممکن نیست ،برای یافتن پاسخ،
ناچار باید از راهحلی استفاده کنیم که زبانشناسان برای فهم بهتر جنبههایی از مسائل مربوط به زبان
و زبانشناسی ،از آن بسیار بهره میبرند .این راهحل ،مطالعۀ گفتار بیماران مبتال به زبانپریشی است.
برای دستیافتن به این مقصود ،در مقالۀ حاضر ،بیماری مبتال به اختالل زبانپریشی ازنوع بروکا
(اختالل در تولید گفتار) 1را برگزیدهایم و سپس با بررسی نمونههایی از گفتار او -که درطول

 .2نویسندۀ سوم این مقاله ،گویشور مازندرانی است.
 .2زبانپریشی ( )Aphasiaدراثر ضایعات مغزی ،سکته و مسمومیت ناشی از عوامل مختلف شیمیایی یا خوردن هرگونه ضربه
به مناطق مسئول تکلم در مغز پدید میآید و موجب میشود فرد قدرت تکلم خود را ازدست بدهد یا تکلم او دچار اختالل
شود .این عارضه با توجه به شاخصههایی همچون تکرار ،اختالل در بیان نام اشیا ،اختالل در درک شنیداری ،سالست و دقت در
کالم ،قطعهای ( )Lobeاز مغز که دچار ضایعه شده است و نیز قدامی یا خلفیبودن ضایعه ،به انواعی مختلف بدین شرح تقسیم
میشود :بروکا ( ،)Brocaورنیکه ( ،)Wernickeگلوبال ( ،)Globalهدایتی ( ،)Conductionآنومی (،)Anomic
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بازآموزی زبان و پساز بهبودی نسبی ،تولید کرده است -به پرسشهای مطرحشده در باال ،ازطریق
یافتن پاسخ پرسشهای زیر ،پاسخ دادهایم:
الف) پساز یک دورۀ اختالل در روند تکلم ،توانش زبانی این بیمار در گویش مازندرانی،
بهتر و سریعتر بازسازی میشود یا در گویش فارسی معیار؟
ب) برای این بیمار ،برقراری ارتباط زبانی با استفاده از کدام گویش ،راحتتر است؟
ج) عامل یا عوامل مؤثر بر چیرگی یک گویش خاص و پایایی توانش زبانی آن گویش در
بیمار موردنظر کدام است؟
 .زبانپریشی ازنگاه یاکوبسن
در مقالۀ حاضر ،پایۀ بحث ما نظریهای است که یاکوبسن ،از زبانشناسان حلقۀ پراگ ،در مقالهای
باعنوان «قطبهای استعاره و مجاز» مطرح کرد .او این نظریه را از آرای فردینان دوسوسور دربارۀ
محورهای همنشینی (افقی) و جانشینی (عمودی) برگرفته بود .یاکوبسن با بهرهگیری از ویژگی
استعاره که بیانگر نوعی همگونی انتقالپذیر میان دو چیز و درنتیجه ،خاصیت جایگزینپذیری
آنهاست ،محور عمودی را جایگاه استعاره نامید و بهدلیل تأکید مجاز بر عامل مجاورت عناصر،
محور افقی را جایگاه مجاز خواند .او در مقالۀ یادشده تأکید کرد که زبانپریشی از هر نوعی که
باشد ،درواقع ،اختاللی است شدید یا خفیف در قوۀ انتخاب و جایگزینسازی (اختالل در رابطۀ
مشابهت) ویا در قوۀ ترکیب و بافت (اختالل در رابطۀ مجاورت) که غلبۀ وجه استعاری یا مجازی
را در کالم بیمار ،بهدنبال دارد (یاکوبسن93 :2986 ،؛ سجودی 01 :2981 ،تا  .2) 00برپایۀ این

ترانسکورتیکال حسی ( ،)Transcortical-Sensoryترانسکورتیکال حرکتی ( )Transcortica-Motorو ترانسکورتیکال
آمیخته (( )Transcorical-Mixedاگرادی 111 :2981 ،تا 116؛ نیلیپور 10 :2981 ،تا  .)11نیز بنگرید به:
201-210 , Thompson 2008:475-483, Pearc 2005 : 127-131 , Thompson : Fabbro 2001
.2000: 357-366 , Bastiaanse 2002:239-264, Hillis 2007: 200 - 213
 .2برای کسب آگاهی بیشتر دربارۀ آرای یاکوبسن بنگرید به :فالر 01 :2986 ،تا 09؛ سلدن 220 :2931 ،تا 211؛ ایگلتون:2968 ،
296؛ مقدادی 06 :2938 ،و 03؛ سجودی 220 :2981 ،تا 218؛ هاوکس 221 :2981 ،تا 228؛ صفوی139 :2981 ،؛ صفوی،
2989الف13 /2 :؛ صفوی2989 ،ب 06 /1 :و 33؛ احمدی 81 :2981 ،تا 88؛ احمدی298 :2980 ،؛ ساسانی 133 :2989 ،تا .996
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قاعده ،اگر گفتار فرد بهسمت یکی از دو قطب میل کند ،وی دچار اختالل زبانی میشود؛ مثالً
هرچه زبان او بهسمت استعاریشدن میل کند ،به همان نسبت ،شعرگونهتر ،موجزتر و رمزوارتر
میشود و درک آن نیز دشوارتر میشود؛ به گونهای که درک و رمزگشایی نشانههای تعبیهشده در
کالم ،پیشنیاز درک کلی و نهایی خود کالم است؛ درمقابل ،هرقدر کالم بهسوی مجازیشدن
برود ،به همان نسبت ،ازحیث قواعد نحوی ،روی محور همنشینی ،دچار اختالل و آشفتگی میشود
و بازهم به گونهای دیگر و البته در قیاس با حالت نخست ،اندکی از دیریابی و ابهام آن کاسته
میشود (یاکوبسن 93 :2986 ،تا 16؛ اصالنی 29 :2986 ،تا .)11
شایان ذکر است که تعریف یاکوبسن از استعاره و مجاز ،از مطالعات و نظریههایی زبانشناختی
برآمده است که به استعاره بهمنزلۀ مسئلهای زبانی ،نه ادبی مینگرد .این نگاه از زمان طرح حوزۀ
«معنیشناسی زبانی» ازسوی م .برآل در کتاب مقالهای در معنیشناسی ( )2833شکل گرفت ،از
سالهای پایانی دهۀ  2301میالدی بهبعد پیشرفت کرد (واینریش )911 :2986 ،و اساساً با نگاههای
بالغی به دو مقولۀ استعاره و مجاز که ایندو را ابزارهایی برای زیباییآفرینی ادبی و قابل بررسی
در فن بیان میدانند ،متفاوت است .در نگرشهای بالغی ،استعاره و مجاز همواره درکنار تشبیه و
کنایه ،از صور خیال بهشمار میروند (واینریش .)131 :2986 ،بهگفتۀ شمیسا ( 11 ،19 :2933و
 ،)201استعاره ،تشبیهی فشرده است که در مشبهبه فروکاسته شده است و مجاز یعنی کاربرد واژه
در غیر معنای اصلیاش؛ حال آنکه ازنظر زبانشناسانی مانند یاکوبسن ،مجاز ویژگیای زبانی است
که با ایجاد رابطۀ همنشینی در محور افقی زبان ،محور ترکیبی آن را شکل میدهد و استعاره نیز
ویژگی زبانیای دیگر است که گزینش و جایگزینی عناصر مشابه در ابعاد عمودی زبان را دربر
میگیرد (اصالنی.)20 :2986 ،
نکتۀ مهم دیگر آن است که بهباور یاکوبسن ،یکی از عوامل مهم سوقدادن گفتار فرد بهسمت
یکی از دو قطب استعاره و مجاز« ،الگوی فرهنگی و خلقوخو»ی حاکم بر محیط زبانی فرد است؛
به گونهای که « ...درنتیجۀ تأثیری که الگوی فرهنگی و خلقوخو و سبک گفتاری بهجای میگذارند،

گوینده یکی از این دو فرایند [استعاره و مجاز] را ترجیح میدهد» (یاکوبسن .)11 :2986 ،از این سخن
یاکوبسن درمییابیم که دربارۀ بیمار موردمطالعه در این تحقیق ،بهدلیل غلبۀ الگوی فرهنگی و
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خلقوخوی حاکم بر محیط یادگیری زبان ،یعنی بدان سبب که این فرد در محیطی رشد کرده که
آدابورسوم ،خلقوخوی و الگوی فرهنگی مردم مازندران در آن حاکم بوده است ،باید توانش
زبانی او در گویش مازندرانی ،پایایی بیشتری داشته باشد ،گفتار مازندرانیاش دارای اختاللهایی
کمتر و درنتیجه به گفتار طبیعی نزدیکتر باشد و برعکس ،گفتار فارسی او بهدلیل همراهنداشتن
ویژگیهای فرهنگی ،دچار اختالل بیشتر باشد.
شایان ذکر است که دربارۀ عامل یا عوامل مؤثر بر انتخاب الگوی بازگشت زبان در بیماران
زبانپریش ،در منابع مختلف ،مواردی همچون اصل تقدم زبانی ،اصل تسلط ،اصل مناسبت ،عامل
روانشناختی ،شدت آسیب یا حملۀ مغزی ،محیط زبانآموزی ،عوامل زبانی ،وجود خط ،ماهیت
نظام خط و جهت نوشتن ذکر شده است (نیلیپور 210 :2981 ،تا )220؛ اما در پژوهش حاضر،
نقش عامل فرهنگی را در بازگشت زبان بررسی کردهایم .بدان سبب نظریۀ یاکوبسن و عامل
فرهنگی را -که نظریهای بهنسیت قدیمیتر است -مبنای این تحقیق قرار دادیم که در نظریههای
جدیدتر ،عامل فرهنگ ،آدابورسوم و خلقوخوی حاکم بر محیط زبانآموزی ذکر نشده ویا
بهصورتی بسیار کمرنگ و ذیل عوامل دیگر بیان شده است؛ در حالی که عامل فرهنگی در پایایی
توانش زبانی ،نقشی مهم دارد ،بعضی عوامل یادشده در نظریههای جدیدتر ،ازجمله عوامل
روانشناختی (عاطفی) و محیط زبانآموزی را دربر میگیرد و برخی از آنها همچون اصل تقدم،
تسلط و عامل عاطفی نیز معلول آن بهشمار میروند.
آن گونه که جستجوی نگارندگان مقالۀ حاضر نشان میدهد ،تاکنون ،در پژوهشی مستقل ،این
عامل بررسی نشده است و بدین ترتیب ،ضرورت انجام چنین پژوهشی آشکار میشود.
 .3دادهها و تحلیل آنها
پیشاز ذکر دادهها و پرداختن به اصل موضوع ،شرحی مختصر از زندگی بیمار ،نوع بیماری و
وضعیت بازآموزی زبان او را -که با موضوع مقالۀ حاضر ،مرتبط است -بهدست میدهیم و سپس
نمونههایی از گفتارش را به هردو گویش ،بیان و تحلیل میکنیم.
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 .3-شرححال بیمار ،گفتگو با او و استخراج دادهها

بیمار موردمطالعۀ ما 16ساله و ساکن روستایی در مازندران است و تا پیشاز آنکه دراثر ضایعۀ
مغزی ،دچار زبانپریشی بروکا شود ،به دو گویش فارسی معیار و مازندرانی تکلم میکرده است.
ترتیب فراگیری این دو گویش ازسوی بیمار ،به همان صورتی است که پیشتر شرح دادیم؛ یعنی
وی در کودکی ،گویش فارسی معیار را بهصورت مستقیم و گویش مازندرانی را بهصورت
غیرمستقیم فراگرفته است.
بیمار موردنظر بهدلیل ضربهخوردن به نیمکرۀ چپ مغزش و بهدنبال آن ،تورم و ایجاد لختههای
خون در آن بخش 10 ،روز در کما بهسر برده و پساز بههوشآمدن ،قادر به حرکتدادن
عضلههای بدن و بهویژه عضلههای سمت راست نبوده است .وی پساز بهبودی نسبی و ترخیص از
بیمارستان ،برای بازیافتن توان حرکتی ،بهویژه در اندامهای دخیل در گفتار ،بیست جلسه نزد
فیزیوتراپ برده شده است .پساز تمامشدن این جلسهها ،او به یک گفتاردرمان معرفی شده و
گفتاردرمان درطول جلسههای درمانی ،تنها از گویش فارسی معیار ،برای کمک به بازیابی توان
تکلمی این بیمار استفاده کرده است.
گفتگوی ما با بیمار ،پساز پایانیافتن جلسههای گفتاردرمانی انجام شده و دادههای مورداستناد
در این تحقیق ،در دو نوبت و در فاصلۀ زمانی دوماهه گردآوری شده است .در هر بار گفتگو ،به
هردو گویش فارسی و مازندرانی ،با بیمار صحبت کردهایم.
پیشاز بیان و تحلیل نمونههای گفتاری بیمار ،ذکر چند نکته ،ضروری بهنظر میرسد:
الف) برای بیمار توضیح دادهایم که این گفتگو به چه منظور انجام میشود؛
ب) نقطهچینها نشاندهندۀ مکث بیمار هنگام سخنگفتن است؛
ج) واژههایی که در قالب قرار گرفتهاند ،ازسوی بیمار حذف شدهاند و نگارندگان با توجه به
بافت سؤال یا گفتگوی موردنظر ،آنها را به متن افزودهاند؛
د) «م» نشانۀ اختصاری برای مصاحبهکننده و «ب» نشانۀ اختصاری برای بیمار است.
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 .3-نمونههایی از گفتار بیمار به گویش فارسی معیار

این نمونهها به شرح ذیلاند:
 )2م :مزاحم که نیستیم؟
ب :خواهش [میکنم]! مراحم[ید] .حوصله[م] سر رفت[ه بود] .شما اومدید ،یارو [سرحال]...
شدم.
 )1ب (با لبخند ،ولی با زحمت فراوان و بهکندی) :چ ...چیز ...شدم ...معروف؟
 )9م :دکوراسیون خانه را عوض کردی؟
ب :حوصله[م] سر رفت .خانم[م] [قبلاز اینکه] ...عید ...بشه] ...اونو[ ...عوض کرد.
 )1ب :مامان! چای [دم] ...کن!
 )0م :دیگه چه خبر؟ بیکاری؟ چهکار میکنی؟
ب :ش ...شکر[ .بعضی] ...وقتا فیلم ...م ...میبینم.
 )6م :چه فیلمی؟
ب :یارو( ...بهیاد نمیآورد و عمویش با دو دست ،عدد هفت را نشان میدهد) ....چیز ...آها!...
«هفت ...دالور» )3 .ب (خطاب به داییاش)[ :به] سهیل بگو کام ...پیوتر [و] د ...رست کنه.
م :مگه مشکل کامپیوتر چیه؟
ب :یاروش [کارت گرافیکش] ...خراب[ه]. ...
 )8م :اون آینۀ پشت کامپیوترت برای چیه؟
ب[ :اینجا] میشینم [از کامپیوتر] ...آهنگ ...اینا ]گوش میکنم[ ...،چیز یارو ...نگاه میکنم؛
[بعد ،من] ...میخونم [و تو آینه] ...دهن[م رو] ...میبینم[ . ...این کار رو] تمرینی [انجام میدم].
 )3ب (پساز تمامشدن باران و صافشدن آسمان)[ :بیاید] ...راه ...بریم] ...تو[ ...باغ !...یارو
[بارون] ...تموم [شده و آسمون] ...صاف[ ...شده].
 )21ب :لباس[م] ...کو؟
 )22م (به بیمار که قصد دارد قدری راه برود) :اجازه بده کمکت کنم!
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ب (بیمار به طنابهایی اشاره میکند که بهکمک آنها میتواند تا مسافتی خاص برود) :مهدی
[منو] ...بیرون ...میبره [با] ...ط ...ناب ...میرم ...راحت.
شایان ذکر است که قسمت دوم این جمله با توجه به ژرفساختهای متفاوت میتواند چند
تعبیر داشته باشد:
 [با] طناب میروم[ .خیالت] راحت [باشد]؛ طناب [هست] .میروم[ .خیالت] راحت [باشد]؛ [با] طناب ،راحت میروم. )21ب (با اشاره به بازی تیم استقالل) :استقالل ...بازی ...عالی.
این جمله را میتوان به دو صورت تعبیر کرد:
 ]بازی[ استقالل ...عالی ]بود[؛ استقالل ...عالی] بازی کرد[.در هردو صورت ،جابهجایی روی داده است.
 )29م :از کی باغ نیومدی؟
ب[ :از] اون روز [ک] ...ه ...با هم [اومدیم] ....دیگه ...یارو ...نیومدم.
 )21ب (خطاب به ما وقتی خسته میشود)  :صندلی [رو بده! میخام] ...بشینم.
 )20ب (خطاب به ما برای چیدن میوه) :خودتون ...یارو ...کنید ...بچینید!
 )26ب[ :از] اینجا [ک] ...ه ...بری ...پشت [باغ] .... ،پرتقال یارو ...داره ...ب ...بهتره.
 )23م (در باغ ،نام چند درخت متفاوت را از او میپرسیم):
ب :پرتقال ،یارو ] نارنگی ،تامسون ،یافا[ ...پرتقال ...مرتقال.
 )28ب ( با اشاره به سمتی از باغ)  :م ...مار گرفت دایی ...چیز ]پتلوس[ ....آره ...گذاشت [توی]
یارو ...الکل.
 .3-3نمونههایی از گفتار بیمار در گویش مازندرانی

این نمونهها به شرح ذیلاند:

 /654مطالعۀ موردی یک بیمار زبانپریش بهمنظور بررسی نقش الگوی فرهنگی در پایایی...

!bafermi, Bemony

 )2ب  :س ...الم !...بفرمی! خش بمونی!
s…elâm, khesh

(سالم! بفرمایید! خوش آمدید !)
 )1ب( :با لبخند و در حالی که به خود اشاره میکند):
…bavvin

بووین ...بیتتر ...بیم؟
?bitter... baime

(منو ببینید و بگید بهتر شدم؟)
 )9ب (با صدای بلند و رو به اتاق بغلی) :ننه ! ...چااا ...یی هاده!
!nane…châee hâde

(مامان! چایی بده!).
 )1ب (خطاب به مصاحبهکننده) :ته ...چیکار کننی؟
?te…chikâr kenni

(شغلت چیه؟)
)0

ب:

حق

[و]

...

ق

خار؟

?hogh[o]…gh khâre

(حقوقت خوبه؟)
 )6م :کجا بودی؟
ب :من ]و[ سبزل ...پیر ماشین جا ...بردمی لتکا.
men[o] sabzal… pier[e] mâshin jâ…bordemi letkâ

(من و سبزعلی با ماشین پدرم به باغ رفتیم).
 )3ب (با اشاره به پرتقال) :امه لککاش ...پیروز ...وارش ...لس ...هادا ...من ]و[ ...میدی ...بچیمی.
ame lekkâshe…pairoz…vâresh…las…hâdâ… men[o]…midi …bachimi.

(مال باغمونه .پریروز بارون بند اومد و منو مهدی رفتیم چیدیم).
 )8م :هوا خاره .شومبی شمه لکا؟
?sheme lekkâ

(هوا خوبه .میشه بریم باغتون؟)

hevâ khâre, shombi
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 )3ب :چه ننه؟ اتی ...گپ ...گپم زم ...زمبی.
Che… nane, ati… ..… gap…gapam zam…zambi.

(چرا که نه؟ کمی هم گپ میزنیم).
م:

)21

بردی؟

کجه

?keje bordi

(کجاها رفتی؟)
ب :ب ...برار سمند جا بر ...بردمی ...یارو. ...
( با سمند برادرم رفتیم.)...
)(be….berare samandeja bor…. bordemi… yaro

( بهکمک تصاویر مربوط به شهرهای همدان و کرمانشاه دریافتیم که بیمار به این شهرها سفر کرده
است؛ ولی قادر نیست نام آنها را بهþخاطر آورد).
 )22ب (در پاسخ به پیشنهاد کمک به او برای راهرفتن) :ته ...بور ...شه ...شومبه .می ...رفق ...دره.
ti feda. te bor she shombe. mi… rafegh… dare.

(تو برو! من خودم میرم .دوست من [برای کمک] هست ).
te

 )21م :ته برار کجه دره؟
?berar keje dare

(برادرت کجاست؟)
ب  :نون برده ]بیره[.

non

borde {baire}.

)29

ب

(خطاب

به

مادر):

می...

چو...

کجه

دره؟

?mi…cho…keje dare

(عصای من کجاست؟)
 )21ب (خطاب به پدربزرگش) :گپا! با رف ...رفقون درشومه ...کجه ...لکا.
.Gappâ, bâ raf…rafeghon dar shomme…keje lekkâ

(پدربزرگ! من با دوستام داریم میریم باغ).
 )20ب (با نگاه به ما) :دار ...ر بوین ...چند یارو ...قشن]گ[ نوج بز ...زو!
Dâr…re bavin chande…yâro…. ghashen[g] noj bazzo.
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(درخت رو ببینین چقدر جوانههای قشنگی زده!).
chiz…. Yâro…. hali

 )26ب :چیز ...یارو ...هلی خرنی؟
?khereni

(آلوچه میخورین؟)
?baressieh

 )23م :برسیه؟ کچیک نیه؟
?Kechik nieh

(رسیده هست؟ کوچیک نیست؟)
kechik… kechikeh vali .

ب :کچیک ...کچیکه؛ ولی ...خاره.
…. … khare

(کوچیکه؛ ولی میشه خورد).
 )28م (در باغ ،از او نام چند درخت متفاوت را میپرسیم):
ب :پرتقال .یارو ]نارنگی ،تامسون ،یافا[ ...پرتقال ...مرتقال.
porteghal..yaro…porteghal…morteghal.
 .3-4تحلیل دادهها

با دقت در دادههای بهدستآمده ،میتوان اختاللهای مشاهدهشده در کالم این بیمار را طبق بیان
یاکوبسن ،از این نظر که موجب غلبۀ وجه استعاری یا مجازی در کالم بیمار میشود ،به دو دستۀ
زیر تقسیم کرد:
 .3-4-وجه استعاری

زبانپریشیهای مشاهدهشده در گفتار این بیمار -که باعث اختالل در محور عمودی و درنتیجه،
غلبۀ وجه استعاری کالم او شده است -بر دو نوع بدین شرح تقسیم میشود :ننخست حذف واژه-
های دستوری و قاموسی؛ دوم اختالل در انتخاب واژههای مناسب .در ادامه ،با ذکر نمونههایی از
گفتار فارسی و مازندرانی بیمار ،این موضوع را بیشتر تبیین ممیکنیم:
الف) حذف:
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مهمترین اختالل مشهود در کالم این بیمار در هردو گویش ،حذف عناصر زبانی است که خود
مربوط به محور عمودی زبان است و کالم او را استعاری میکند .میزان استعاریشدن کالم بیمار
در هریک از این دو گویش ،براساس نوع و میزان حذفهای صورتگرفته در سخنش ،متفاوت
است؛ به این صورت که در گویش مازندرانی ،بهدلیل اندکبودن حذفها و نیز نوع آنها که در
بیشتر موارد ،به حذف عناصر دستوری کماهمیتتر مانند حرف پیوند ،محدود است ،گفتار بیمار،
بسیار کمتر استعاری شده و به کالم طبیعی نزدیکتر است و شنونده در درک آن ،دچار مشکل
نمیشود؛ مانند جملههای زیر:
 من و سبزل (نمونۀ .)6 من و میدی بچیمی (نمونۀ .)3درمقابل ،درک گفتار این بیمار در گویش فارسی معیار ،آسان نیست و شنونده تنها براساس
دانش و تجربۀ قبلی و با توجه به بافتی که حادثۀ زبانی در آن اتفاق میافتد ،قادر به درک گفتار
اوست .اگر جملههای تولیدشده ازسوی این بیمار ،بهعنوان جملههایی مجزا بیان شود ،در بسیاری
از موارد ،گفتار او قابل درک نیست .به طور کلی ،ویژگیهای کالمی بیمار موردمطالعه در فارسی
معیار ،به شرح زیر است:
 حذف عناصر زبانی ،بسیار زیاد اتفاق افتاده است. حذف عناصر جمله ،در اجزای مختلف کالم صورت میگیرد. برخالف گویش مازندرانی که در آن ،حذف درسطح عناصر کماهمیتتر دستوری صورتمیگرفت ،در فارسیِ معیار ،حذف درسطح عناصری صورت میگیرد که حضور آنها برای درک
کالم ،بسیار مهم است و حتی آن دسته از واژههای قاموسی را دربر میگیرد که در اجزای
ساختهای نحوی بهکار میروند؛ مانند حذف فعل ربطی «بود» در فعل مرکب «سر رفته بود» و
حذف واژۀ «باغ» در عبارت اسمی «پشت باغ».
 به طور کلی ،حذف در فارسی معیار ،بهصورت مستقیم ،بر ساختار نحوی و معنایی کالم اثرمیگذارد.
 -کالم بیمار در فارسی معیار ،ازنوع استعاری است.
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برای تبیین بهتر و بیشتر مطالب ذکرشده ،در ادامه ،برخی انواع حذف را در گویش فارسی
معیار بیمار ذکر میکنیم که موجب استعاریشدن گفتار او شده است.
 -2الف) حذف در گروه فعلی:
 فعل رابط :یاروش خرابه (نمونۀ )3؛ آسمون صاف شده (نمونۀ .)3 فعل واژگانی :با هم آمدیم (نمونۀ )29؛ بیایید راه برویم (نمونۀ.)3 فعل مرکب :تمرینی انجام میدهم (نمونۀ )8؛ آهنگ گوش میکنم (نمونۀ )8؛ چای دم کن(نمونۀ .)1
 پیبست صفت مفعولی +فعل معین درصورت فعل ماضی بعید :سر رفته بود (نمونۀ.)2 شناسۀ فاعلی :مراحمید (نمونۀ .)2 -1الف) حذف در گروه اسمی:
اینگونه حذف ،خود بر دو قسم است:
الف) حذف مضافالیه:
 وابستۀ اسمی :بری پشت باغ (نمونۀ .)26 ضمیرمتصل مضافالیهی :حوصلهام (نمونۀ )2؛ خانمم (نمونۀ )9؛ لباسم (نمونۀ .)21 ضمیر متصل مضافالیهی  +نشانۀ مفعول :دهنم را میبینم (نمونۀ .)8ب) مفعول +واژۀ دستوری «را» (نشانۀ مفعول) :مهدی من را بیرون میبرد (نمونۀ )22؛ آن را
عوض کرد (نمونۀ .)9
 -9الف) حذف در گروه قیدی:
اینگونه حذف ،خود بر دو قسم است:
 قید زمان :قبلاز اینکه عید بشه (نمونۀ )9؛ بعد میخوانم (نمونۀ .)8 قید مکان :اینجا میشینم (نمونۀ .)8 -1الف) حذف حروف اضافه و نشانه:
اینگونه حذف ،خود بر دو قسم است:
 -حروف اضافه :به سهیل بگو (نمونۀ )3؛ با طناب راه میروم (نمونۀ .)22
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 نشانۀ مفعول (واژۀ دستوری «را») :کامپیوتر را درست (نمونۀ .)3 -0الف) حذف در ساختهای همارز:
گاه رفتار زبانی این بیمار ،ازجهت حذف در ساختهای همارز و معادل در دو گویش ،متفاوت
است؛ بدین شرح که گاه وی دو جمله را که ازنظر دستوری و تا حد زیادی ازنظر معنایی ،معادل
یکدیگرند ،در فارسی ،با حذف عناصر زبانی و در مازندرانی ،بدون حذف عناصر زبانی بیان
میکند؛ مثالً در جملۀ فارسی « لباس[م] ...کو؟» ،ضمیر متصل مضافالیهی «ام» حذف شده است؛
ولی در جملۀ «می ...چو ...کجه درِ؟ ?( »mi…cho…keje dareعصایم کجاست ؟) که ازنظر
ساختاری ،معادل جملۀ فارسی یادشده است ،هیچ واژهای حذف نشده و تنها اختالل موجود در این
جمله ،تأخیر در بیان واژههاست.
 -6الف) حذف در جملههای طوالنی:
درحوزۀ تولید جملههای کامل و طوالنی نیز این بیمار در دو گویش ،عملکردی متفاوت دارد؛
بدین صورت که در اینگونه جملهها  ،وجه استعاری کالم او در گویش فارسی معیار ،بهدلیل
حذفهای فراوان در گفتارش ،غالب است؛ ولی تولید چنین جملههایی در گویش مازندرانی،
بهراحتی و بهطور کامل انجام میگیرد؛ مثالً در جملۀ فارسی «[اینجا] میشینم [از کامپیوتر]...
آهنگ ...اینا ...چیز یارو ...نگاه میکنم؛ [بعد من] ...میخونم [و تو آینه] ...دهن[م رو] ...میبینم...؛
[این کار رو] تمرینی [انجام میدم]» (نمونۀ  ،)8کالم بیمار کامالً استعاری و همراهبا حذفهای
فراوان است؛ در حالی که جملۀ نسبتاً طوالنی زیر در گویش مازندرانی ،به کالم طبیعی بسیار
نزدیک است و در آن ،کمترین میزان حذف و جایگزینسازی روی داده است« :لککاش...
پیروز ...وارش ...لس ...هادا ...من ]و[ ...میدی ...بچیمی» (نمونۀ .)3
ب) اختالل در انتخاب واژههای مناسب:
دومین زبانپریشی مشهود در گفتار این بیمار ،اختالل در انتخاب واژههای مناسب است که
خود ،عاملی مهم در سوقدادن گفتار فارسی او بهسمت استعاریشدن بهشمار میرود؛ مثالً بیمار در
یادآوری بهموقع و مناسب نامها ،دچار اختالل است و درنتیجه ،از واژههایی جایگزین ،مانند
«یارو» و گاه «کجه» و «چیز» استفاده میکند؛ البته او درصورت یادآوری واژههای اصلی ،خود آن-
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ها را جایگزین واژهای «یارو»« ،کجه» و «چیز» میکند؛ اما اگر واژۀ اصلی را بهیاد نیاورد ،آن را
کامالً حذف میکند .برای تبیین بهتر موضوع میتوان نمونههای زیر را ذکر کرد:
 )2شما اومدید ،یارو ...شدم (نمونۀ .)2
 )1چ ...چیز ...شدم ...معروف؟ (نمونۀ .)1
 )9بیمار در پاسخ به این سؤال که چه فیلمی را تماشا میکرده ،گفته است :یارو( ...بهیاد نمیآورد
و عمویش با دستانش عدد هفت را نشان میدهد)  ...چیز ...آها« ...هفت ...دالور» (نمونۀ .)6
 )1یاروش ...خراب( ...نمونۀ .)3
 )0چیز یارو ...نگاه میکنم (نمونۀ .)8
 )6یارو [بارون] ...تموم [شده و آسمون] ...صاف[ ...شده] (نمونۀ .)3
 )3دیگه ...یارو ...نیومدم (نمونۀ .)29
 )8یارو ...کنید ...بچینید (نمونۀ .)20
 )3پرتقال یارو ...داره ...ب ...بهتر (نمونۀ .)26
 )21مار گرفت دایی ...چیز ...آره ...گذاشت یارو ...الکل(نمونۀ .)28
 )22یارو ...صاف شده (نمونۀ .)21
دادههای تحقیق نشان میدهند که در گفتار مازندرانی این بیمار ،اختالل در توانایی انتخاب
واژههای مناسب و جایگزینکردن آنها با واژههای دیگر ،همانند حذف عناصر نحوی جمله ،در
مقایسه با گویش فارسی معیار ،بسیار اندک است؛ مانند این نمونهها:
 )2ب ...برار سمند جا بر ...بردمی ...یارو( ...نمونۀ .)21
 )1دار ...ر بوین ...چند یارو ...قشن]گ[ نوج بز ...زو (نمونۀ .)20
 )9پرتقال .یارو ...پرتقال ...مرتقال (نمونۀ .)28
 )1چیز ...یارو ...هلی خرنی؟
نکتۀ مهم در بحث جایگزینسازی واژهها ازبُعد رفتار غیرکالمی ،استفاده از سکوت است که
بهگفتۀ نادر جهانگیری (« ،)13 :2938نوعی انتخاب درحوزۀ زبان بهمفهوم گسترده و حقیقی آن» و
بهتعبیر دقیقتر ،گونهای انتخاب روی محور عمودی (جایگاه استعاره) است و کاربرد فراوان آن،
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کالم را بهسمت استعاریشدن میبرد .در گفتار فارسی و مازندرانی این بیمار ،سکوت به دو گونۀ
متفاوت نمود یافته است :درگفتار فارسی او ،سکوتهای بیشتر و طوالنیتر دیده میشود؛ ولی در
گفتار مازندرانیاش ،این سکوتها کمتر و کوتاهترند؛ بنابراین ،از این نظر نیز گفتار فارسی بیمار،
استعاریتر از گفتار مازندرانی اوست .بررسی دقیقتر این دادهها نشان میدهد که اختاللهای
کالمی این بیمار در گویش فارسی ،بسیار بیشتر از گویش مازندرانی است و درمجموع ،گفتار
فارسی او بهسمت استعاریشدن میل دارد.
 .3-4-وجه مجازی

تا اینجا ،دربارۀ اختاللهایی سخن گفتیم که به غلبۀ وجه استعاری در گویش فارسی معیار این
بیمار منجر شده است .دربارۀ اختالل در محور همنشینی که موجب غلبۀ وجه مجازی در گفتار
میشود ،موارد زیادی را در گفتار بیمار نیافتیم .تنها مورد درخور ذکر ،جابهجایی ارکان جمله در
یک پارهگفتار فارسی است که شاید تحت تأثیر الگوی جمله در گویش مازندرانی ،یعنی
قرارگرفتن وابستۀ اسمی پیشاز هسته اتفاق افتاده باشد؛ به بیان روشنتر ،در این جملۀ فارسی،
بیمار به تبعیت از ساختار زبانی گویش مازندرانی ،جای هستۀ گروه اسمی و وابستۀ اسمیاش را
عوض کرده و آن را به اضافۀ مقلوب تبدیل کرده است؛ در حالی که در گویش مازندرانی ،همین
ساختار را بدون هیچگونه اختالل بهکار برده است .در جملۀ فارسی زیر ،جابهجایی هستۀ گروه
اسمی و وابستۀ اسمی آن را میتوان مشاهده کرد:
 استقالل ...بازی ...عالی (نمونۀ .)21اگر ژرفساخت این جمله را «بازی استقالل عالی بود» بدانیم ،میتوان گفت در این جمله،
وابستۀ اسمی (استقالل) پیشاز هستۀ گروه اسمی (بازی) قرار گرفته و فعل ربطی «بود» نیز حذف
شده است؛ حال آنکه در نمونههای مازندرانی معادل این جمله ،این حالت دیده نمیشود:
 )2من ]و[ سبزل ...پیر ماشین جا ...بردمی لتکا.
men[o] sabzal… pier[e] mâshin jâ…bordemi letkâ .

(من و سبزعلی با ماشین پدرم به باغ رفتیم).
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 )1ب ...برار سمند جا بر ...بردمی ...یارو. ...
(با سمند برادرم رفتیم.)...
)(be….berare samande ja bor…. bordemi… yaro

( )9با اشاره به پرتقال) :امه لککاش ...پیروز ...وارش ...لس ...هادا ...من ]و[ ...میدی ...بچیمی.
و نمونههای دیگر (نمونههای .)22 3
 .4نتیجهگیری
براساس آنچه گفتیم ،گفتار بیمار موردمطالعه در این پژوهش ،در گویش فارسی ،اختاللهای
بیشتری در مقایسه با گویش مازندرانی دارد و میتوان گفت جابهجایی ارکان جمله ،استفاده از
واژههای جایگزین ،سکوت و بهویژه حذف ،ازجمله مواردی است که در گفتار فارسی این
بیمار ،زیاد دیده میشود و جز جابهجایی ارکان جمله که اختالل درسطح مجاز است ،در بقیۀ
موارد ،کالم فارسی او بهسمت قطب استعاری میل کرده است؛ به بیان دیگر ،گفتار فارسی او به
انبوهی از واژههای رمزوار ،بریدهبریده و کودکانه تبدیل شده است؛ به گونهای که حتی سالم و
احوالپرسی فارسیاش تلگرافی بهنظر میرسد؛ بر همین اساس ،شاید بتوان گفت توانش زبانی این
بیمار در گویش فارسی ،پایایی کمتری دارد؛ زیرا در مرحلۀ بازآموزی ،با اختاللهای زبانی
بیشتری همراه است و برعکس ،وی در گویش مازندرانی ،نهتنها تواناتر است؛ بلکه گاه
ساختارهای زبانی این گویش بر ساختارهای فارسی او نیز اثر گذاشته و جایگزین آنها شده
است؛ تمام این موارد ،در حالی است که این فرد گویش فارسی را بهصورت مستقیم فراگرفته و
گفتاردرمان نیز در جلسههای گفتاردرمانی ،از گویش فارسی استفاده کرده است.
با توجه به وضعیتی که این بیمار در آن قرار داشته است ،یعنی فراگیری گویش فارسی معیار
بهطور مستقیم ،استفاده از گویش فارسی معیار ازسوی گفتاردرمان در جلسههای گفتاردرمانی و به
طور کلی ،غالببودن زبان فارسی در روند بازآموزی زبان ،شاهد آن هستیم که برخالف انتظار،
گویش مازندرانی در مرحلۀ بازآموزی زبان ،به گویش مسلط تبدیل شده و تکلم بیمار به این
گویش ،به فرایند گفتار طبیعی نزدیکتر است؛ بنابراین ،یافتههای این تحقیق ،نظر یاکوبسن را
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دربارۀ نقش پررنگ عامل فرهنگی در راندهشدن زبان بهسمت قطب استعاره و مجاز تقویت می-
کند؛ بدین ترتیب میتوان گفت باوجود آنکه والدین بیمار موردمطالعه در این تحقیق ،برای
آموزش یک زبان خاص ،یعنی فارسی معیار به او در دورۀ کودکیاش بهصورتی هدفمند
کوشیدهاند ،احتماالً بهدلیل همراهنبودن عناصر فرهنگی با زبان فارسی در زمان یادگیری اولیه،
بااینکه بهظاهر ،زبان فارسی معیار ،زبان مسلط بوده است ،توانش زبان فارسی در این بیمار،
پایاییای کمتر داشته و در مرحلۀ بازآموزی نیز با اختاللهایی بیشتر همراه بوده است .از طرف
دیگر ،بهدلیل غلبۀ الگوی فرهنگی و خلقوخوی حاکم بر ناخودآگاه جامعه بر زبان ،توانش
گویش مازندرانی در این بیمار ،پایاییای بیشتر داشته و در مرحلۀ بازآموزی ،با اختاللهای زبانی
کمتری همراه شده است؛ ،از این روی میتوان گفت ممکن است نقش و جایگاه عوامل فرهنگی
در روند زبانآموزی ،در گذر زمان ،بهظاهر ،کمرنگ و حتی ناپیدا بهنظر آید؛ اما درواقع ،این
عامل در عمق جان فرد نفوذ میکند و در گسترۀ زبانآموزی ،شکل و سرعت آن ،پایایی توانش
زبانی ،تعیین و تثبیت رفتار کالمی و حتی غیرکالمی ،و تبدیل آن به ملکۀ ذهنی ،در افراد دو یا
چندزبانه ،سهمی عمده دارد.
نتیجۀ این تحقیق را میتوان به زبانآموزی کودکان در خانوادههای مهاجر نیز بدینگونه بسط
داد که در این خانوادهها ،زبان همراهبا عناصر فرهنگی قویتر ،ملکۀ ذهنی فرزندان میشود و
توانش زبانی آن ،قدرت و پایاییای بیشتر دارد.
به طور کلی ،همراهداشتن مؤلفههای فرهنگی قویتر ،به کنش زبانی بهتر در گویش مازندرانی
شده است .ممکن است تحقیق مشابه دربارۀ بیمار دیگر ،نتایجی متفاوت یا مشابه با پژوهش حاضر
داشته باشد و این مسئله ،زمینهای مناسب برای انجامدادن پژوهشهای مشابه ازسوی محققان دیگر
است.
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